MESTO

Č ADCA

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Č. J.: VD/493/2020/Mu

V Čadci dňa 24.11.2020

ĹIZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Čadca, ako stavebný Arad prislušný podra § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a § 5 pism.
a) 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre ilzemne plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a dopinenf zákona č. 50/1976 Zb. o íizemnom plánovanf a stavebnom poriadku v znenf
neskoršich predpisov, v fizemnom konanf posúdil podra § 37 stavebneho zákona návrh na rozhodnutie
o umiestneni stavby, ktorý podal
Ján Kyzek, Nový Hrozenkov 415, 756 04 Vsetin, ČR,
JUDr. Miroslav Lieskovan, Raková 59, 023 51 Raková,
Emflia Lieskovanová, Raková 59, 023 51 Raková
(d'alej len "navrhovater") a na základe tohto posíiclenia vydáva podra § 39 a 39a stavebneho zákona
rozhodnutie o umiestneni stavby
Inžinierske siete v lokalite U Kyzka
(d'alej len "stavba") na pozemkoch register "C" pare. č. 3889/1, 3889/3, 13476/6, 13476/9, 13476/14,
13476/15, 13476/16, 13476/48 v katastrálnom Azemi Čadca.
Popis stavby:
V lokalite Čadca U Hluška, cast' U Kyzka je plánovaná na zálclade schváleneho LJzemneho
plánu Mesta Čadca č. 6 výstavba 5 rodinných domov. Nakorko predmetná lokalita nemá vybudovaml
infraštruktaru, predmetom Uzemneho konania je vybudovanie inžinierskych sieti na predmetnom
fJčelom je vybudovanie stavebných objektov:
SO 101 Pristupová íičelová komunikácia + vjazd z miestnej komunikácie
SO 501 Spoločná kanalizačná pripojka pre 5 RD
SO 505 Rozširenie verejneho vodovodu + 5 x vodovodná pripojka pre RD
SO 601 Spoločná káblová pripojka NN pre novostavby 5 rodiných domov
SO 701 Rozšfrenie distribíicie plynovodu - STL plynovod
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Pre umiestnenie a projektovú dokumenticiu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia /d'alej DSP/ bude
akceptovat' všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre
náležité posúdenie /§ 9 Vyhl. 6. 453/2000 Z. z./.
2. Podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržaf v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorf
neoddeliternú súčasf tohto rozhodnutia.
3. Z hradiska zabezpečenia pristupu na okolité pornohospodárske pozemky nebude budúca
miestna komunikácia v mieste otočne uzatvorená.
4. V d'alšom stupni projektovej dokumentácie je nutné navrhnfif odvádzanie dažd'ových vôd tak,
aby nespôsobovali škody na susedných pozemkoch a nehnuternostiach. Mesto Čadca bude
sahlasif s riešenim vsakovacich zariadeni až po predloženi hydrogeologického posudku.
5. V d'alšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné v rámci stavebného objektu SO 101
Pristupová komunikácia riešif odvodnenie komunikácie.
6. V d'alšom stupni projektovej dokumentácie budú pine rešpektované podmienky spoločnosti
SeVaK a.s. Žilina č.j. 019033800 zo dria 25.11.2019.
a) K vodovodnyin a kanalizačným pripojkám pre 5 rodinných domov mdme podra
vnútropodnikových pravidiel nasledovné pripomienky:
• Potrebu a kvalitu pitnej vody pre zásobovanie jednotlivých nehnuternosti zabezpečime iba do
kapacity vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka plati tiež pri
použiti tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotechnikých zariadeni.
• Odsúhlasujeme material vodovodnych pripojok HDPE 100, SDR 11, PN16, D 32x3,0 mm (DN
25 mm). Vodovodné prfpojky požadujeme viesf v min. sklone 3 %o. Potrubie VP uložit' do
nezamŕzajficej hibky.
• Fakturačné vodomery a navŕtavacie pásy dodá naša spoločnosf. Vodomery budú osadené vo
vodomerných zostavach na thine typ SEVAK, a. s.
• Odsalasujeme plastové vodomerné šachty 01100x1300/0600x400 mm (5 ks). Zvislé
vzdialenosti stúpačiek vo VŠ musia zodpovedaf požiadavkám BOZ (300 mm). Stúpadlá a dno
vo VŠ realizovaf s protišmykovou apravou. Pre zabezpečenie nezamŕzajúcej hibky musia byt'
šachty v teréne osadené tak, že budú zasypané až po hornú &ova% vstupného komina.
• Vzhradom k tomu, že sklon potrubia VP3, VP4 a VP5, je v klesajúcom spade je potrebné
v najnižšom bode VP v odkarovacej šachte v objekte resp. pred objektom osadif ventil na
odkalenie.
• V privade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuternosti resp. priestorov umiestnenych
pod úroviiou poklopov na VK je nutné zabezpečif v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory
vhodným zariadenim zabrariujúcim zaplaveniu z kanalizačnych potrubi.
• Lóžko hr.150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi bye zrealizovaný pieskom
resp. štrkopieskom s vellosfou zŕn max. 8mm.
• Nakorko bude KP a 18 spoločnd pre RD1 (parc.č. 13476/48), pre RD 2 (parc.č. 13476/9), pre
RD 3 (parc.č. 13476/49), pre RD 4 (parc.č. 13476/50) a pre RD 5 (parc.č. 13476/6) v k.ú.
Čadca žiadame k žiadosti o zriadenie KP doložif pisomnú dohodu o spoločnom užívani
kanalizačnej pripojky a RŠ medzi vlastnikmi nehnuternosti, ktorf budú spoločnú KP využivae.
• Vlastné (ostré) dopojenie navrhovanych pripojok na rozširenie VV a osadenie vodomerov do
VŠ, bude možné až po vybudovani, stavebnom ukončeni, skolaudovani, po úspešných
tlakových skfiškach vodovodu, vyhovujúcich rozboroch kvality vody v potrubi a podpisani
zmluvy o prevadzkovani VV medzi zainteresovanymi stranami.
• Fakturácia vodného a stočného bude vykonávand na zdklade osadených hlavných fakturačných
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meradiel v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od datumu realizácie pripojok.
• Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené podanim Žiadostf o vyjadrenie k bodom
napojenia na VV, tiež Žiadosti o zriadenie vodovodných pripojok a podpisom zmluv na
dodávku pitnej vody. Samotné napojenie na verejnú kanalizáciu je podmienené vybavenim
Žiadosti o zriadenie kanalizačných prfpojok a podpisom zmluvy na odvedenie splaškových
odpadových vôd (OV). Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne
prfslušný zamestnanec SEVAK a.s., na ZákaznIckom centre.
• Zaústenie spoločnej kanalizačnej prfpojky do existujucej KŠ 6.28 vykonajú pracovnici našej
spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávaf zásahy na
zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzim dovolené. Tieto zásahy
mau vykondvaf len osoby určené prevádzkovaterom vodovodu a kanalizácie.
• K terminu realizácie vodovodnej a kanalizačnej pripojky musi mat' žiadater vybudovanú
pripojku vo vzdialenosti cca 1 — 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a miesta
zaústenia na verejnú kanalizáciu.
• Tlakovú skfišku vodovodnej pripojky zrealizovaf podra STN EN 805 a ski:au vodotesnosti
kanalizačnej prfpojky zrealizovaf podra STN EN 1610. Celá kanalizačná pripojka musí byt'
vybudovaná ako vodotesná..
• V zmysle zákona 6.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8
vlastnik vodovodnej a kanalizačnej pripojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu
vodovodnej a kanalizačnej pripojky na vlastné náklady.
b) K rozšfreniu verejného vodovodu máme podra vnútropodnikových pravidiel nasledovné
pripomienky:
• Rozšfrenie vodovodu odsúhlasujeme z materiálu HDPE 100 RC, SDR 17, PN 10 D 90
(vnutorný profil 80 mm). Spájanie vodovodného potrubia realizovaf elektrotvarovkami.
• Zmenu trasy vodovodu v km 0,003 00 a km 0,036 00 žiadame riešif osadenim tvaroviek
prfslušneho uhla.
• Lôžko a obsyp vodovodného potrubia musi bye zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom s
vellosťou zŕn max. 8 mm.
• Upozorriujeme, že navrhovaný koncový podzemný hydrant DN 80 bude slúžif len na
prevádzkové Ačely pre potreby odvzdušnenia potrubia.
• Vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujuceho systému,
považujeme za rozširenie verejného vodovodu. V súlade s ustanovenfm Zákona č. 595/2003
Z.z. 0 dani z prijmov je toto rozširenie zhodnotenfm majetku našej spoločnosti bez vzniku
nového vlastnickeho práva k prislušnému rozšireniu. Z uvedeneho dôvodu žiadame pred
vydanim „Stavebneho povolenia" uzavrief Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na rozširenie
vodovodu medzi investorom stavby a našou spoločnosfou.
• Trasu verejného vodovodu požadujeme viesf po verejných pozemkoch, ktoré sú pristupné pre
mechanizmy SEVAK a.s. V pripade, že sa jedná o saromné pozemky, je potrebné vybaviť do
doby realizácie stavby pisomný súhlas vstupu na pozemok. K preberaciemu konaniu stavby
požadujeme zriadif veer-16 bremená na pozemky, cez ktoré VV prechádza. V pripade, le nebudú
pozemky, v ktorých bude vedený verejný vodovod vysporiadané, stavbu neprevezmeme.
• Pred zahájenim zemných prác stavebnik požiada o vytýčenie podzemných vedeni, ktoré sa
nachádzajú v záujmovom územf a zabezpeči, aby pri realizácii rozširenia VV, VP a KP bola
dodržand STN 73 60 05 pri súbehu a križovani s ostatnými vedeniami. Pri navrhovaní všetkých
stavebných objektov požadujeme v zmysle zákona č. 442/2002 Zb.z. § 19 dodržať ochranné
pásmo jestvujúcich a novonavrhovaných podzemných vedeni. V tomto ochrannom pásme
nesmie byf postavená žiadna dočasná či trvalá stavba.
• Investor stavby musi pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEVAK predložif k
nahliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby
a jej právoplatné stavebné povolenie, podra ktorého bude vykondvaná kontrola realizácie
stavby.
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Počas stavebných prác (k tlakovým skilškam vodovodu, odkontrolovanie lôžka a obsypu)
požadujeme prizývae ako odborný technický dohrad budíiceho prevádzkovatera - zamestnanca
našej spoločnosti (majstra HS vodovody). 0 výsledku skiišok napfsaf záznam do stavebného
ako podklad pre vydanie uživacieho povolenia stavby. 0 výsledku
dennika, ktorý bude
shešok a obhliadok napisaf záznam do stavebného dennika resp. do preberacieho protokolu pre
vydanie uživacieho povolenia stavby.
Na potrubie vodovodu umiestnif vyhradávacf vodič typ CYKY 2x2,5mm2, resp. AYKY
2x4mm2. Vodič vyviesf do hydrantov, trafových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôrou.
Napojenie vodiča musf bye vlhkotesné (použie zmršfovaciu pásku). Na základe pisomnej
objednávky bude našimi pracovniktni preshišaná funkčnosf vyhradávacieho vodiča.
V opačnom pripade stavbu neprevezmeme.
Hydranty, uzávery a lomy potrubia označie v teréne orientačnými taburkami, ktoré budri
upevnené na ocerových stipikoch resp. na plotoch (mAroch).
Navrhované poklopy šachtové, hydrantové a uzáverové uložit' do budíicej nivelety
komunikácie. Ich funkčnosf požadujeme prevent' pred kolaudáciou stavby za pritomnosti
nášho pracovnfka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina.
Prepojovacie práce je nutné prejednat' min. 30 dni vopred na SEVAK a.s. na Stredisku HS
vodovody. Tieto budei vykonané za našej fičasti na základe pisomnej objednávky. Do doby
kolaudácie nebude novonavrhovaný vodovod prepojeny' (spustený) s jestvujilcim vodovodným
systémom. Upozorriujeme, že nie je dovolené cudzim osobám vykonávae zásahy na
zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie. Tieto zásahy môžu vykonávae len pracovnici
našej spoločnosti.
Po zrealizovani stavby je potrebné vyznačie všetky zmeny pokládky potrubia oproti
pôvodnému návrhu do projektu skutočrao vyhotovenia stavby.
Pred kolaudáciou stavby požadujeme predložif geodetické zameranie skutkového stavu stavby.
Jeho spracovanie konzultovaf so správcom GIS — SEVAK a.s.
Do 15 dni od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdaf
prislušné doklady (projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, stavebné
povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zápis o odovzdanf a prevzati stavby medzi investorom
a zhotoviterom, stavebný dennik, zápis o tlakovej skilške vodovodu, certifikáty použitého
materiálu, protokol o shiške vzorky vody, geodetické zameranie so salasom spriveu GIS
Sevak, protokol o preskigani signalizačného vodiča).
Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na predmetné rozšfrenie verejného vodovodu bude
možné až po stavebnom ukončenf, skolaudovanf a podpfsanf zmluvy o prevádzkovanf
vodovodu medzi zainteresovanými a na základe žiadosti na zákaznickom centre Sevak, a.s.
Vtedy buck' môcf byf dodané aj fakturačné vodomery. Do tejto doby nie je možné jednotlivé
rodinné domy napojif na predmetné rozšfrenia.

7. Dodržat' podmienky uvedené v stanovisku: Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina pod č.
4300118922/133 zo dria 23.09.2019
• v predmetnej lokalite sa nenachádzajú energetické zariadenia v správe SSD a.s.
• v danej lokalite sa môžu nachádzaf aj podzemné vedenia tretich osôb. V zmysle stavebného
zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedeni potrebné fyzicky ju vytýčif
• odseihlasená prildová hodnota hlavného ističa pre elektromer In=3x25 Ampér
• pripojenie do distribučnej stistavy SSD bude realizované v zmysle platých STN a zákona
251/2012 Z.z. Montáž elektrickej pripojky — zvod po stipe káblom AYKY 4x50 mm2 a istiacu
skririu VRIS-1/125A umiestnenei na stipe, Vánizabezpečf výlučne SSD po spineni podmienok
pripojenia definovaných vo vyjadreni, pripojovacej zmluve a po zaplatenf pripojovacieho
poplatku
• pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvorif pripojovaciu
zmluvu s Prevádzkovaterom distribučnej silstavy
• prfvod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom
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minimálne AES-J4Bx50 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke)
a ukončený na hlavnom ističi pred meranf (plombovaterná časť). Meranie elektriny bude
umiestnené v združenom elektromernom rozvádzači pre 5 — meranf 3x25A (d'alej RE)
umiestnenom na verejne pristupnom mieste — na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musi
vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 al 5, pre prfpadné blokovanie
elektrospotrebičov musia bye spinené technické a obchodné podmienky prfslušnej sadzby. Pred
elektromerovým rozvádzačom RE musí bye vorný rovný priestor aspon 800 mm. V rozvádzači
R dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť
mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práca na elektrickom prfvode ako aj montáž smie
realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na www.ssd.sk
pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberatera vynudovať elektrický
prfvod od bodu pripojenia po RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými podmienkami
k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti
SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk. Elektrický privod je elektroenergetické zariadenie,
ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distruibučnej
sústavy (od bodu pripojenia — miesta odovzdania kvality elektriky, elektrickej prfpojky) po RE
umiestnený spravidla na verejne pristupnom mieste, a ktoré si buduje stavbnik ma vlastné
náldady. Elektrický privod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberatera. SSD
nezodpovedá, ani sa nijalcým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu,
vybudovaniu a fidržbe NN elektrického privodu. Odberater je povinný mať pred vybudovanim
elektrického privodu súhlasy majiterov dotknutých nehnuternosti, na ktorých je tento
elektrickýž pi-Nod umiestnený. Všetky potrebné frpravy na vybudovanie elektrického privodu
vrátane RE si realizuje žiadater na vlastné náldady
Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatera musi mat' pred požiadavkou
na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skake
elektrického zariadenia (reviznu správu od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom Č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou Č. 508/2009 Z.z.
a Protokol o kusovej sktiške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberater povinný
predložiť na poliadanie SSD, a.s. v súlade s § 39 ods. 9 Zakona o energetike.
Po úhrade a pripfsani pripojovacieho poplatku na fičet SSD, a.s., spinerg Technických
podmienok SSD, a.s., Obchodných podmienok pripojenia, vybudovani a označeni elektrického
privodu spolu s ER a spineni podmienok uvedených v prfslušnom vyjadreni, bude možné
pripojenie odberného elektrického zariadenia odberatera do distribučnej sústavy SSD, a.s. od
okamihu, kedy odberater zašle do SSD, a.s. „Čestné vrehlisenie žiadatera o pripravenosti na
pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD, a.s." (d'alej „testné
prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD,
a.s. zaslané pfsomné potvrdenie o prijatf. Následne SSD v zmysle lehoty podra pripojovacei
zmluvy 61. I. „Špecifikácia odberného miesta, termin realizácie pripojenia — Termin
vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej
prfpojky a zaisti pripojenie elektrického privodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej
sústave
Po potvrdeni prijatia vyššie uvedeného testného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie
spinenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovani elektroenergetického zariadenia
(pripojky) zo strany SSD v tennine podra Zmluvy o pripojeni, môže požiadať odberater
o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny podra Zmluvy o združenej dodávke elektriny
u vybrat6ho dodávatera elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného
meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislativou, čo sa bude
považovať za spinenie obchodných podmienok pripojenia. Po montai určeného meradla je
možné zahájiť samotnú dodávku elektriny
SSD upozorfiuje, že v pripade, ak bude chcieť žiadater pre dané odberné miesto priznať
distribučnú sadzbu pre elektrické lalrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného
miesta plánovaná realizácia napájania pre nabijacie stanice eleIctromobilov, je žiadater povinný
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požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie
distribučných sadzieb viažúcich sa na spominané charaktery odberu sú podmienené predošlým
vyjadrenim SSD, v ktorom budú definované podmienky pre týchto sadzieb.
8. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku: SPP — Distribúcia a.s. Bratislava pod Č.
TD/PS/0196/2019/Ki zo dria 07.10.2019
Všeobecn6 podmienky:
• stavebnik je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadeni v zmysle §80 Zákona o energetike,
• stavebnik je povinný zrealizovať stavbu podra odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadeni (technologických objektov) alebo ohrozeniu ich
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky mkiže mat' za
ndsledok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu,
pričom stavebnikovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia prislušným
správnym orgánom.
• stavebnik je povinný pri realizicii stavby dodržať minimálne vzdjomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plyndrenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi a inžinierskymi siet'ami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatim yykonávania iných činnosti je stavebnik
povinný zabezpečif prostrednictvom prislušných prevádzkovaterov presn6 vytýčenie
existujúcich podzemných vedenf,
• pred realizáciou zemných prác dalebo pred začatim vykonávania iných činnosti, je stavebnik
povinný poliadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadenf na základe
pisomnej objednávky, lctorú je potrebné zaslať a adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia Adržby,
Mbmské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formuláru
zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.sp-distribucia.sk),
• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadeni do vzdialenosti 100 m,
• stavebnik je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky Č. 508/209 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne zdvAzných právnych
predpisov — súvisiacich technicicých noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najma
TPP 702 01,
• stavebm'k je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p.Adam. Kušnier, tel.č.+421 41 242 4107)
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie čirmosti v ochrannom pásme plynárenských
zariadeni, tiež je povinný prizvaťvzistupcu SPP k predpisaným slaškam v zmysle uvedených
predpisov a noriem,
• stavebnik je povinnir pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchAdzajúcom
vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribučnej sieti čislo 701122518
Technické podmienky:
• stavebnik je povinný realizovať výkopové price vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadenf v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčeni plynových zariadeni výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
• stavebnik je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia
s ohl'adom na moinosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovani nemohlo
dôjsť k vzdjomnému ovplyvilovaniu, pripadnému poškodeniu,
• stavebm'k je povinný zabezpečiť pristupnosť zariadeni počas realizácie stavby, z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadeni, najma výkonu kontroly prevádzky, fidržby a
výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštnikcie (obnovy)
plynárenských zariadeni,
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• pristup k akákorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipuldcia s nimi
je prisne zakázand, pokiar sa na tieto práce nevzfahuje vydané povolenie SPP-D,
• stavebnik je povinný zabezpečit', aby prepojovacie pi-ace (ostrý prepoj) medzi existujúcim
distribučným plynovodom a budovaným pripojovacim plynovodom vykonala iba oprávnend
osoba — zhotoviter, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviterov je
zverejnený na webovom sidle SPP-D),
• stavebnik je povinný zabezpečit' aby po vykonanf prepojovacfch prác bola vykonand skfiška
tesnosti vrdtane vyhotovenia Zápisu
• odkryté plynovody káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
• stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovaf také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie odkrytie a hibku uloženie, v pripade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plyndrenských zariadeni osadif do novej úrovne terénu,
• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musi byf ihned'
ohldsené SPP-S na tel.č.: 0850 111 727,
• stavebnik je povinný umiestnif hlavný uzáver plynu (HUP), regulator tlaku plynu (RTP) a
meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejného pristupného a sfikromného pozemku tak, aby
boli pristupné z verejného priestranstva,
• stavebnik je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu
požiadaf o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom on-line
aplikácie na webovom sidle SPP-D,
• stavebnik je povinný po ukončeni stavebných prác odovzdaf na oddelenie prevádzky SPP-D,
pracovisko žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plyndrenského zariadenia podra
prflohy,
• po úspešnom odovzdani a prevzatf technicko-prdvnej dokumentácie bude investorovi vydané
Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadaf o montáž meradla a uviesf plyndrenské
zariadenie do prevádzky.
9.
•

•

•
•
•
•

Dodržaf podmienky uvedené v stanovisku: Ministerstvo vnútra SR, ORPZ, ODI Čadca pod č.
ORPZ-CA-0D1-16-342/2019 zo dria 23.12.2019
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadeni zabezpečit' v súlade so zákonom 6. 8/2009
Z.z. o cestnej premávke a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znenf neskoršich predpisov
. výhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene dopineni
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov, STN 01 8020 (Dopravné značky na
pozemných komunikáciách) a s platnými technickýtni predpismi
Zhotoviter je zodpovedný za osadenie a montáž dopravných značiek odborne spôsobilou
osobou a je povinný udržiavaf dopravné značenie v zodpovedajúcom stave počas celého
trvania prác v súlade so schválenou proejktovou dokumentáciou a technickými predpismi
Vopred prizvaf ODI Čadca na kontrolu správnosti osadenia prenosného dopravného značenia
(t.č. 0961423511)
V rámci stavby prijat' teké opatrenia, ktoré budú zamedzovaf poškodzovaniu a znečisfovaniu
pozemných komunikácii
Ak dôjde počas stavebných prác k znečisteniu pozemných komunikácii alebo dopravného
značenia, zabezpečit' ich bezodkladné očistenie
Z dôvodu zabezpečenia prejazdu vozidiel integrovaného záchranného systému (IZS) do časti,

dotIcnutých obmedzeniami vyplývajficimi z fipinej uzávierky miestnej komunikácie prijat' také
opatrenia, ktoré zabezpečia prejazd vozidiel IZS, resp. prijat' iné vhodné opatrenia
10. Dodržaf podmienky Okresného úradu v Čadci, odboru starostlivosti o ŽP:
• V zmysle § 26 zákona 6. 364/2004 Z.z. o voddch je na zriadenie stavebného objektu —
Rozširenie verejného vodovodu a 5x vodovodná pripojka pre RD potrebné povolenie orgánu
čtátnej vodnej správy. žiadost' o vydanie stavebného povolenia musi spiriať naležitosti dal-16 §
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58 stavebného zákona a § 8, 9 vyhlášky MŽP SR 6. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona
11. Súbeh a krilovanie s dotknutými jestvujucimi vedeniami navrhnúť, ak nie je v d'alšich
podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005. V projektovej dokumentácii po
predchádzajúcom vytýčenť, zdokumentovať všetky dotIcnuté vedenia s vyznačenťm
odstupových vzdialenostť od jednotlivých vedenť, resp. miest napojeni.
12. Pred spracovanfm d'alšieho stupťla PD je potrebné požiadať o presné vytýčenie všetkých
podzemných vedenť a zariadeni /plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble/
jednotlivých správcov vedeni za ich odborného dozoru, dodržať prislušné STN, ochranné
pásma jestvujúcich vedenť a ich pripadné pripomienlcy dané pri vytýčeni.
13.Nezasahovať do vlastnickych, prfp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu
ich majitera, správcu, neprimerane neobmedzovat' práva a právom chrdnené záujmy účastnikov
konania.
14.V d'alšom stupni PD preukázať formou projektu organizácie výstavby spôsob uskutočnenia
stavby s potrebnýrni plochami zariadenia staveniska, dopravným napojenim staveniska
a nevyhnutnými zábermi. Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočriovania stavby
na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby.
Rozhodnutie o námietkach fičastnikov konania:
V priebehu fizemného konania zo strany učastnfkov konania neboli vznesené žiadne námietky.
Pripomienky fičastnťkov konania ako aj dotknutých orgánov boli akceptované a sú zahrnuté do
podmienok pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby.
K stavbe sa súblasne vyjadrili:
Technická inšpekcia a.s. Bratislava SR, Ministerstvo vnutra SR ODI Čadca, Olcresný úrad Čadca
— odbor starostlivosti o ŽP, Slovak Telekom a.s. Žilina, SeVak a.s. Žilina, SSE — distribúcia a.s. žilina,
SPP — distribúcia a.s. Zilina, Mesto Čadca — refer& dopravy.
Toto rozhodnutie platť v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dria nadobudnutia
právoplatnosti. Nestratť však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia.
Stavba nie je v kolizii s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dria 27.07.2007.
Stavba je v súlade so Zmenou a dopinkom č. 6 ĹJPN mesta Čadca schválenou uznesenim
mestského zastupiterstva 6. 66/2019 na zasadnutť dria 13.06.2019. Všeobecné zdvazné nariadenie
o zdvaznej časti Zmien a Dopinkov č. 6 Územného plánu mesta Čadca nadobudlo účinnosť dria
02.07.2019.
ODÔVODNENIE
Navrhovatelia: Ján Kyzek, Nový Hrozenkov 415, 756 04 Vsetťn, ČR, JUDr. Miroslav
Lieskovan, Raková 59, 023 51 Raková, Emilia Lieskovanová, Raková 59, 023 51 Raková, podali
návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: „Inžinierske siete v lokalite U Kyzka" na
pozemkoch register "C" parc. č. 3889/1, 3889/3, 13476/6, 13476/9, 13476/14, 13476/15, 13476/16,
13476/48 v katastrálnom fizemf. Čadca. Uvedeným &loin bolo začaté konanie.
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Mesto Čadca, ako prislušný stavebný úrad, podra § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovani a stavebnom poriadku v platnom zneni /stavebny zákon/ v súlade s ust. § 36 stavebného
zákona oznámilo začatie dzemného konania všetkým znátnym fičastnfkom konania a súčasne nariadilo
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisCovanim na deft 21.02.2020.
fIčastnici konania ako aj dotknuté orgány boli upozomeni, že svoje stanoviská môžu uplatnif
najneskôr na ústnom konani inak sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom
z hradiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň boli upozomeni, že podra § 42 ods. 5
stavebného zákona sa v odvolacom konani neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konani v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. Nakorko sa jedná o
liniovú stavbu s verkym počtom dčastnikov konania, týmto bolo oznámenie doručené verejnou
vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanf. Oznámenie bolo vyvesené po dobu
15 dni na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.
Dŕia 17.02.2020 bola doručená žiadosf Jozefa Krasňana a JUDr. Daniely Krasňanovej, U
Hluška 750, 022 04 Čadca o prizvanie na územné konanie VD/493/2020/Mu (ako dčastnikov konania).
Mesto Čadca, ako prislušny stavebný úrad, prerušil začaté dzemné konanie pre navrhovaterov:
Ján Kyzek, Nový Hrozenkov 415, 756 04 Vsetin, ČR, JUDr. Miroslav Lieskovan, Raková 59, 023 51
Raková, Emilia Lieskovanová, Raková 59, 023 51 Raková do doby právoplatného rozhodnutia
v konani o nepriznani postavenia dčastnikom kohania: Jozefa Krasňana a JUDr. Daniely Krasňanovej,
U Hluška 750, 022 04 Čadca, ktori vo svojej žiadosti uviedli že miestna komunikácia je prefažená
jednosmemou dopravou.
Mesto Čadca, oznámilo podra § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny
poriadok) v zneni neskoršich predpisov začatie konania o nepriznanf postavenia dčastnika konania.
Menovanf sa mohli vyjadrif k začatému konaniu v lehote 7 dni odo dňa doručenia oznámenia.
Z výsledkov konania Mesto Čadca vydalo rozhodnutie ktorym nepriznalo postavenie účastnfkom
konania. Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie Jozef Krasňan. Nakorko Mesto
Čadca nemohlo o odvolani rozhodnút, pretože odvolaniu nebolo možné vyhovief podra § 57 ods. 1
správneho poriadku, predložilo ho preto spolu so spisovým materidlom podra § 57 ods. 2 správneho
poriadku prislušnému správnemu orgánu II. stupňa. Okresny úrad Žilina, odbor vystavby a bytovej
politiky, vydal pod č. OU-ZA-OVBP2-2020/035242-003 dňa 22.10.2020 rozhodnutie ktorým podra
ust. § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) v zneni neskoršich zmien
a dopinkov odvolanie dčastnika správneho konania Jozefa Krasňana zamietlo a rozhodnutie Mesta
Čadca potvrdilo.
Mesto Čadca po ukončeni konania o nepriznani postavenia účastnikom konania pokračovalo
v územnom konani. V uskutočnenom územnom konani bob ndvrh na vydanie územného rozhodnutia
preskfimany z hradisk uvedených v ustanoveni § 37 ods. 2 stavebného zákona a prejednany
s účastnikmi konania a dotknutými orgáruni.
V priebehu dzemného konania zo strany fičastnikov konania neboli vznesené žiadne námietky.
Pripomienky účastnikov konania a ko aj dotknutých orgánov boli akceptovand a sú zatimuté do
podmienok pre umiestnenie a projektovú dokumentáciu stavby.
Stavebný úrad posítdil návrh na umiestnenie stavby podra § 37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hradiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hradiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Toto rozhodnutie plati v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dŕia nadobudnutia
právoplatnosti. Nestrati však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadosf o vydanie stavebného
povolenia.
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Stavba nie je v kolfzii s platnou fizemno - plánovacou dokumentáciou mesta (OPN mesta
Čadca) schválenou uznesenim mestského zastupiterstva č. 96/2007 na zasadnuti dria 27.07.2007.
Stavba je v sillade so Zmenou a dopinkom č. 5 OPN mesta Čadca schválenou uznesenim mestského
zastupiterstva č. 87/2016 na zasadnutf dria 24.11.2016 a vypracovanou urbanistickou šbadiou —
zastavovaci plán IBV Podzávoz 3, Čadca.
POU Č ENIE
Podra § 53 a 54 zákona 6. 71/1967 Zb. o správnom konani v zneni neskoršich predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podat' do 15 dni odo dria jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca
'
/adresa: Mestský firad, oddelenie dopravy, OP, stavebrao poriadku, výstavby, rozvoja mesta a
služieb, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskilmat' Radom podra
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky salny poriadok v zneni zákona 6. 424/2002 Z.z., pokiar nebol
vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
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primator mesta

Priloha pre navrhovatel'a:
• overená projektová dokumentácia pre územné konanie — pre navrhovatera

Dorn& sa:
tčastnici konania
1.Ján Kyzek, Nový Hrozenkov súp. č. 415, 756 04 Vsetin, ČR
2. JUDr. Miroslav Lieskovan, Raková sdp. č. 59, 023 51 Raková
3. Emilia Lieskovanová, Raková súp. č. 59, 023 51 Raková
4. vlastnici susedných pozemkov a stavieb, (osoby, ktoré majfi vlastnicke alebo iné práva k pozemkom
a stavbám, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné práva k tymto
pozemkom a stavbám môžu byt' rozhodnutim priamo dotknuté) - pozemky a stavby v tesnej návaznosti
na pozemky na ktorych sa stavba umiestriuje

Nakorko sa jedná o líniovú stavbu s verkým počtom ilčastnikov konania, týmto sa rozhodnutie
doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani. Rozhodnutie
musf byt' vyvesené po dobu 15 dni na riradnej tabuli Mestského firadu v Čadci.
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Dotknuté orgány
5. Mesto Čadca, refer& dopravy
6. Mesto Čadca, refer& žP
7. Olcresné riaditerstvo Policajného zboru, Olcresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova súp. č.
977, 022 01 Čadca
8. Olcresný Arad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova slap. č. 91, 022 01 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova sím. Č. 95, 022 01 Čadca
10.Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. Č. 1960, 010 57 Žilina
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. 6. 44, 825 19 Bratislava
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný defi
lehoty vyvesenia je dfiom doručenia.
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie
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